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I.

THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU

1.

Tổ chức phát hành
-

Tên Công ty:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT
NƯỚC TRÀ VINH

-

Địa chỉ:

Số 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP Trà Vinh,
Tỉnh Trà Vinh.

-

Điện thoại:

074.3840215

-

Fax:

074.3850656

-

VĐL Công ty cổ phần: 145.978.600.000 đồng

-

Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

-

Số lượng cổ phần:

14.597.860 cổ phần

Trong đó:

2.

-

Cổ phần nhà nước nắm giữ

: 9.342.631 cổ phần, chiếm 64,00% VĐL

-

Cổ phần chào bán cho người
lao động trong công ty theo
tiêu chuẩn thâm niên làm việc
trong khu vực Nhà nước

: 343.300 cổ phần, chiếm 2,35% VĐL

-

Cổ phần chào bán cho lao
động trong công ty theo dạng
đăng ký cam kết làm việc lâu
dài tại công ty cổ phần

: 80.700 cổ phần, chiếm 0,55% VĐL

-

Cổ phần chào bán cho công
đoàn Công ty

: 4.000 cổ phần, chiếm 0,03% VĐL

-

Cổ phần bán cho NĐT chiến
lược

: 2.200.000 cổ phần, chiếm 15,07%VĐL

-

Cổ phần bán đấu giá công khai : 2.627.229 cổ phần, chiếm 18,00%VĐL
ra bên ngoài

Cổ phần bán đấu giá
-

Số lượng cổ phần chào bán
đấu giá

: 2.627.229 cổ phần, chiếm 18,00%VĐL

-

Loại cổ phần chào bán

: Cổ phần phổ thông

-

Hình thức phát hành

Bán cổ phần phát hành lần đầu của
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Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước ra
công chúng theo phương thức đấu giá
qua tổ chức trung gian.
-

Giá khởi điểm bán đấu giá

: 10.000 đồng/cổ phần

-

Số lượng cổ phần mỗi NĐT
được đăng ký mua tối đa

: 2.627.229 cổ phần

Công bố thông tin về tổ chức đăng ký mua cổ phần

3.

Địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin, nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận
tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá, nhận phiếu tham dự đấu giá: Theo quy
chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Cấp thoát nước Trà
Vinh do Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM ban hành.
II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT CHÀO BÁN
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Nghị định số 189/ 2013/NĐ-CP, ngày 20/11/2013 có hiệu lực ngày 15/01/2014
và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP, ngày 11/11/2015 có hiệu lực ngày
11/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP
ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn
nhà nước thành công ty cổ phần.
Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn
bán cổ phần lần đầu và quản lý sử dụng tiền thu từ CPH của các doanh nghiệp
100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
Thông tư số 127/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý
tài chính và xác định GTDN thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà
nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP
ngày 18/07/2011 của Chính phủ;
Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 17/11/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn
kế toán khi chuyển đổi DNNN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ lao động –
Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người
lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính Phủ về
chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Quyết định 817/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/5/2013 của Bộ trưởng Bộ lao động –
Thương binh và xã hội về việc đính chính thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH;
Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Chính phủ quy
định chính sách đối với người lao động dôi dư trong Công ty TNHH MTV do
Nhà nước làm CSH;
Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định
số 63/2015/NĐ-CP;
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-

-

-

-

-

-

-

-

Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ quy định về
chính sách tinh giản biên chế;
Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc CPH Công ty TNHH MTV cấp
thoát nước Trà Vinh của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 13 tháng 5 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 06 năm 2014 về việc
thành lập Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Trà Vinh ;
Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BCĐCPHDN, ngày 16 tháng 07 năm 2014 của
Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà
Vinh về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp;
Căn cứ theo Biên bản xác định GTDN được tổ chức tư vấn xác định doanh
nghiệp là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí
Minh lập ngày 24 tháng 9 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Trà
Vinh về việc thông qua giá trị doanh nghiệp CPH của Công ty TNHH MTV
cấp thoát nước Trà Vinh;
Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Trà
Vinh về việc phê duyệt phương án CPH Công ty TNHH MTV cấp thoát nước
Trà Vinh;
Căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước
Trà Vinh cũng như thu hút đầu tư của các doanh nghiệp CPH hiện tại.

III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG
CÔNG BỐ THÔNG TIN
1.

Đại diện ban chỉ đạo CPH
- Ông Đỗ Văn Khê

Chức vụ: Trưởng ban

Bản công bố thông tin này do Doanh nghiệp cổ phần hoá và Tổ chức tư vấn lập
đã được Ban chỉ đạo cổ phần hoá thông qua.
2.

Đại diện công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh
- Ông Nguyễn Như Bình

Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc

- Bà Nguyễn Thị Hiến

Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số
liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực
tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động,
tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.
3.

Đại diện tổ chức tư vấn - Công ty CP chứng khoán Beta
- Ông Nguyễn Đăng Khoa

Chức vụ: Giám đốc Khối NHĐT

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản
công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng trên cơ
sở các thông tin và số liệu do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh
cung cấp.
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IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT
CBCNV
CPH

:
:

Cán bộ công nhân viên
Cổ phần hóa

CSH

:

Chủ sở hữu

HĐLĐ

:

Hợp đồng lao động

MTV

:

Một thành viên

NĐT

:

Nhà đầu tư

TSLĐ

:

Tài sản lưu động

TNHH

:

Trách nhiệm hữu hạn

UBND

:

Ủy ban nhân dân

VĐL

:

Vốn điều lệ
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V.

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN

1.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Quá trình hình thành:
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh được hình thành tách ra từ công
ty cấp nước Cửu Long cũ từ tháng 5 năm 1992.
Năm 1993 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số 97/QĐ-UBT
ngày 17 tháng 03 năm 1993 về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước với tên
gọi Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh.
Năm 1995 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số 318/QĐUBT ngày 03 tháng 05 năm 1995 về việc đổi tên Công ty Công trình Đô thị Trà
Vinh thành Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh, là doanh nghiệp nhà nước hạng
II, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.
Tháng 12 năm 2010 thực hiện Quyết định số: 2248 /QĐ – UBND ngày 22 tháng
12 năm 2010 của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Trà Vinh, về việc phê duyệt đề án
chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh thành Công ty TNHH MTV Cấp
thoát nước Trà Vinh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm
2011.
Quá trình phát triển:
Chia theo từng giai đoạn
- Năm 1993 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số 97/QĐUBT ngày 17 tháng 03 năm 1993 về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước với
tên gọi Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh.
Chức năng nhiệm vụ:
Sản xuất và phân phối nước sạch.
Quản lý các công trình sự nghiệp công cộng đô thị (thoát nước, vệ sinh, cây
xanh, chiếu sáng, vĩa hè …)
Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và xây dựng khác.
Quản lý kinh doanh nhà.
Kinh doanh vật tư chuyên ngành.
Gồm có:
Nhà máy nước Trà Vinh công suất thiết kế 7.000 m3/ngày đêm cung cấp nước
cho Thị xã Trà Vinh và thị trấn Châu Thành tỉnh Trà Vinh.
Trạm cấp nước thị trấn Cầu Ngang công suất thiết 1.400 m3/ngày đêm.
Năm 1994 Công ty tiếp nhận Trạm Cấp nước thị trấn Trà Cú do UBND huyện
Trà Cú quản lý bàn giao về Công ty quản lý và đưa vào sử dụng từ tháng 07
năm 1994 công suất thiết 700 m3/ngày đêm.
Năm 1995 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số 318/QĐUBT ngày 03 tháng 05 năm 1995 về việc đổi tên Công ty Công trình Đô thị Trà
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Vinh thành Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh.
Chức năng nhiệm vụ:
Sản xuất kinh doanh nước sạch và nước máy phục vụ sinh hoạt, sản xuất ở các
đô thị và nông thôn trong toàn tỉnh.
Quản lý hệ thống Cấp thoát nước được đầu tư trong tỉnh.
Xây lắp hệ thống cấp thoát nước.
Kinh doanh vật tư chuyên ngành.
Gồm có :
Nhà máy nước Trà Vinh công suất thiết 7.000 m3/ngày đêm cung cấp nước cho
Thị xã Trà Vinh và thị trấn Châu Thành tỉnh Trà Vinh.
Trạm cấp nước thị trấn Cầu Ngang công suất thiết 1.400 m3/ngày đêm
Trạm Cấp nước thị trấn Trà Cú công suất thiết 700 m3/ngày đêm.
Trạm Cấp nước thị trấn Duyên Hải do UBND huyện Duyên Hải quản lý bàn
giao về Công ty từ tháng 05 năm 1995 công suất thiết 700 m3/ngày đêm.
- Tháng 12 Năm 1996 công ty đưa vào sử dụng trạm cấp nước thị trấn Mỹ Long
huyện Cầu Ngang do Công ty đầu tư xây dựng công suất thiết 700 m3/ngày
đêm.
- Tháng 10 năm 1998 thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
về việc phê duyệt Dự án khả thi nâng cấp nhà máy nước Trà Vinh công suất
7.000m3/ngày đêm lên 14.000 đến 18.000 m3/ngày đêm bằng nguồn vốn viện
trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc và vốn đối ứng ngân sách Công ty khánh
thành đưa vào sử dụng cấp nước cho TP Trà Vinh, thị trấn Châu Thành và vùng
ven thành phố Trà Vinh thuộc huyện Châu Thành.
- Năm 2002 công ty đưa vào sử dụng trạm cấp nước thị trấn Tiểu Cần huyện
Tiểu Cần công suất 1.200m3/ngày đêm bằng nguồn vốn OECF viện trợ Chính
phủ Nhật Bản vốn đối ứng ngân sách.
- Năm 2004 công ty đưa vào sử dụng trạm cấp nước thị trấn Cầu Quan huyện
Tiểu Cần và trạm cấp nước thị trấn Cầu Kè huyện Cầu Kè công suất mổi trạm
720m3/ngày đêm bằng nguồn vốn JBIC Nhật Bản vốn đối ứng ngân sách.
- Năm 2008 Công ty tiếp nhận bộ phận thoát nước từ công ty Công trình Đo thị
về Công ty.
- Năm 2011 thực Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Cấp thoát
nước Trà Vinh thành Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Trà Vinh;
Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ các đô thị
trong trong toàn tỉnh;
- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
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- Quản lý và xây lắp các hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế các hạng mục cấp và
thoát nước.
- Dịch vụ kiểm định đồng hồ đo nước lạnh.
- Dịch vụ cấp nước sau đồng hồ.
- Dịch vụ thoát nước cộng đồng.
- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường bộ.
- Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp.
- Sản xuất và gia công các sản phẩm cơ khí chuyên ngành và các sản phẩm dân
dụng.
- Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai.
- Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.
2.

Ngành nghề kinh doanh
Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2100119570 được Sở Kế
hoạch và Đầu tư Tỉnh Trà Vinh cấp, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Trà
Vinh kinh doanh các ngành nghề chính sau đây:

STT
1

Tên Ngành
Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Mã Ngành
3600

Chi tiết: Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản
xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh
2

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

4322

Chi tiết: Quản lý và xấy lắp các hệ thống cấp thoát nước, thiết kế
các hạng mục cấp và thoát nước
3

Thoát nước và xử lý nước thải

3700

Chi tiết: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên
địa bàn tỉnh Trà Vinh
4

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

1104

Chi tiết: Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai
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Dịch vụ kiểm định đồng hồ đo nước lạnh

5

Dịch vụ cấp nước sau đồng hồ
Dịch vụ thoát nước cộng đồng
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường bộ
Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp
Sản xuất và gia công các sản phẩm cơ khí chuyên ngành và các
sản phẩm dân dụng
Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước
3.

Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu.
Sản phẩm chủ yếu của công ty Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh
hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị, khu công nghiệp trong toàn tỉnh.

4.

CSH Công ty
UBND tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: 52A Lê Lợi, phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: 0743.855892

5.

Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban
Mô hình Công ty TNHH MTV: Chủ tịch kiêm giám đốc công ty.
Kiểm soát viên.
Các phó giám đốc công ty, kế toán trưởng và các phòng, ban, xí nghiệp trực
thuộc gồm.
+ Phòng Tổ chức -Hành chánh.
+ Phòng Kỹ thuật.
+ Phòng Kế toán -Tài vụ.
+ Phòng Kế hoạch -Kinh doanh.
+ Xí nghiệp Cấp nước.
+ Xí nghiệp Xây lắp.
+ Xí nghiệp Dịch vụ
+ Xí nghiệp khai thác nước ngầm.
+ Xí nghiệp quản lý Thoát nước.

5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy
(Xem trang tiếp theo)
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Chủ sở hữu
Chủ tịch kiêm giám đốc

Kiểm Soát viên

Phó Giám Đốc

Phó Giám Đốc

Phòng Kỹ thuật

Phòng TC-HC

Xí nghiệp Xây lắp

Xí nghiệp Cấp

Phòng KT - TV

Xí nghiệp Thoát

Xí nghiệp KT NN

Phòng KH-KD

Xí nghiệp Dịch vụ

5.2. Chức năng các phòng ban
Phòng Tổ chức - Hành chánh
* Chức năng:
-

Phòng Tổ chức - Hành chánh là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTVCấp
thoát nước Trà Vinh, có chức năng tham mưu về quản lý lao động tiền
lương, tổ chức nhân sự và quản lý hành chính xây dựng và thực hiện các
quy trình quản lý các lĩnh vực trên cho ban lãnh đạo đơn vị.

* Nhiệm vụ:
-

-

-

Thực hiện chính sách quản lý nguồn nhân lực về các lĩnh vực như định biên
lao động, tuyển dụng nhân lực, trình độ CBCNV; xây dựng các quy định về
thực hiện nội quy, kỹ luật lao động.
Theo dõi, nhận xét đánh giá về năng lực, nghiên cứu và đề xuất các phương
án tổ chức quản lý phù hợp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động chung.
Tham gia giám sát, theo dõi, đánh giá thực hiện quy chế dân chủ ở doanh
nghiệp.
Xây dựng kế hoạch tiền lương trên cơ sở kế hoạch hoạt động sản xuất kinh
doanh, dịch vụ của công ty.
Xây dựng, quản lý chính sách trả lương phù hợp với quy định của pháp luật,
thỏa đáng, công bằng và khuyến khích người lao động.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc công ty xây dựng định mức, đơn
giá tiền lương đối với các hoạt động cấp nước, thoát nước, xây lắp, dịch
vụ…
Quản lý theo dõi sử dụng phương tiện phục vụ công, máy móc thiết bị, công
cụ phục vụ cho làm việc và sinh hoạt trong toàn công ty.
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-

-

Lập hồ sơ theo dõi tài sản thuộc quyền quản lý và thực hiện tốt chế độ kiểm
kê, xử lý theo quy định.
Lập kế hoạch, thực hiện bảo trì bảo dưỡng tài sản văn phòng, các trạm theo
định kỳ.
Tổ chức thực hiện và quản lý các văn bản đi, các văn bản đến theo đúng chế
độ quy định của công tác văn thư.
Hướng dẫn thể thức văn bản theo đúng quy định hiện hành.
Thực hiện quản lý các công việc nghiệp vụ văn phòng theo quy định như:
Sao lưu công văn, quản lý con dấu, bảo vệ cơ quan, lưu trữ hồ sơ, khánh
tiết…
Tham gia thực hiện kế hoạch, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định liên
quan đến các hoạt động của công ty.
Theo dõi kiểm tra giám sát các quy trình, quy định quản lý.
Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công ty.
Định kỳ hàng năm đánh giá hiệu quả các hoạt động của cán bộ lãnh đạo chủ
chốt của công ty.
Quản lý hệ thống thông tin quản lý MIS toàn công ty.
Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Phòng Kỹ thuật
* Chức năng:
-

Phòng Kỹ thuật là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước
Trà Vinh, có chức năng tham mưu về quản lý kỹ thuật, thiết kế, quản lý hồ
sơ tài sản, quản lý đầu tư phát triển. Xây dựng, quản lý thực hiện các quy
trình chuẩn, thực hiện quản lý chất lượng và hệ thống thông tin quản lý nội
bộ.

* Nhiệm vụ:
-

-

Thiết kế các công trình cấp thoát nước, xây dựng dân dụng và công nghiệp;
Tham gia xây dựng, theo dõi quản lý thực hiện các định mức kinh tế kỹ
thuật của công ty;
Quản lý chất lượng nước thô và nước sạch sau xử lý; chất lượng kiểm định,
thay thế sửa chữa đồng hồ nước lạnh; kiểm tra hồ sơ quyết toán các công
trình XDCB, chất lượng vật tư máy móc, thiết bị;
Giám sát nghiệm thu khối lượng, chất lượng xây lắp, sửa chữa, bảo trì bảo
dưỡng;
Quản lý hồ sơ tài sản của công ty theo chương trình quản lý của dự án tài
trợ, cập nhật thông tin dữ liệu tài sản, kiểm tra báo cáo;
Tham mưu trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý về đầu tư xây dựng của
công ty;
Đề xuất xây dựng định hướng phát triển ngành cấp thoát nước, đầu tư cải
tạo, phát triển mở rộng hệ thống, các dự án đầu tư mới cấp thoát nước;
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm nâng
cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phòng Kế toán - Tài vụ
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* Chức năng:
Phòng Kế toán tài vụ là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước
Trà Vinh, có chức năng tham mưu trong lĩnh vực kế toán tài chính, bao gồm:
-

-

Quản lý tài chính đúng pháp luật về các quy định của Luật kế toán.
Giám sát thực hiện công tác quản lý tài sản, vật tư, máy móc thiết bị,
phương tiện công cụ phục vụ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp, thu chi theo kế hoạch phù hợp với quy định của Luật kế toán.
Hạch toán kế toán thống kê toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty, xây dựng giá thành sản phẩm, đánh giá phân tích hiệu quả sản xuất
kinh doanh thông qua kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.

* Nhiệm vụ:
-

-

-

-

-

-

Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng
tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
và sử dụng vốn của công ty.
Tuân thủ thực hiện quy chế quản lý tài chính nội bộ và cơ chế quản lý tài
chính của Nhà nước.
Cập nhật, tham mưu cho công ty áp dụng các chính sách thay đổi về quản lý
tài chính, tiền tệ để kịp thời áp dụng, điều chỉnh trong quản lý tài chính
doanh nghiệp.
Cung cấp các thông tin theo yêu cầu của giám đốc công ty để điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài
chính, báo cáo nội bộ và cho các cơ quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế
toán hiện hành.
Lập kế hoạch chiến lược tài chính dài hạn, kế hoạch năm, theo yêu cầu phát
triển công ty về lĩnh vực tài chính, theo dõi thực hiện và điều chỉnh cho phù
hợp các phát sinh chi phí, nguồn vốn.
Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính và chế độ
tài chính. Thực hiện dự toán thu chi hằng năm, chế độ chi trả cho người lao
động, chế độ quản lý tài sản, các quy định về công nợ, xử lý mất mát, hư
hỏng, thiếu hụt tài sản.
Bảo quản tiền mặt và các chứng chỉ, hiện vật có giá trị như tiền (Công trái,
vàng, đá quý).
Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo qui định.
Thực hiện đầy đủ công tác kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế
toán theo qui định nhà nước.

Phòng Kế hoạch -Kinh doanh
* Chức năng:
Phòng Kế hoạch – kinh doanh là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp
thoát nước Trà Vinh, có chức năng tham mưu trong 02 lĩnh vực chủ yếu: Lập kế
hoạch phát triển công ty, theo dõi thực hiện và quản lý kinh doanh.
* Nhiệm vụ:
-

Xây dựng kế hoạch sản xuất -kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của toàn công
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-

ty gồm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tài chính, lao động, xây dựng đầu
tư, các hoạt động khác.
Xây dựng phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc.
Cân đối lượng hàng hoá để thực hiện lập kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị
hàng hóa phục vụ đầu tư có chất lượng và hiệu quả.
Dự báo, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển công ty.
Tổ chức quản lý công tác thông tin kinh tế, báo cáo thống kê tổng hợp
thường xuyên theo định kỳ, đột xuất theo quy định.
Tham mưu cho giám đốc về quản lý thực hiện các hoạt động kinh doanh
nước sạch, xây lắp, lĩnh vực dịch vụ cấp thoát nước, kinh doanh khác.
Quản lý doanh thu và tiêu thụ nước sạch như ghi chỉ số tiêu thụ, phát hành
hóa đơn, thu tiền nước, quản lý khách hàng tiêu thụ nước máy.
Quản lý cung ứng vật tư thiết bị theo quy định của công ty.
Tham gia xây dựng, lập định mức kinh tế kỹ thuật để quản lý sản xuất kinh
doanh có hiệu quả.
Tiếp nhận và giải quyết các thông tin có liên quan đến khách hàng thuộc
phạm vi quản lý của phòng.
Đảm bảo bí mật các thông tin kinh tế đối với những người không có trách
nhiệm để tránh thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Xí nghiệp cấp nước
* Chức năng:
Xí nghiệp cấp nước là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước
Trà Vinh, có chức năng tham mưu về tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản
xuất, cung cấp nước sạch trong phạm vi thành phố Trà Vinh và các thị trấn
trong toàn tỉnh.
* Nhiệm vụ:
-

-

Phân công, tổ chức, điều hành sản xuất theo kế hoạch được giao, đảm bảo
lưu lượng, chất lượng nước sạch.
Quản lý thực hiện đúng các định mức kinh tế kỹ thuật, tiết kiệm điện vật tư
trong sản xuất.
Xây dựng lịch vận hành phù hợp với yêu cầu cung cấp nước trong ngày đáp
ứng yêu cầu sử dụng của khách hàng.
Thực hiện đúng quy định quản lý kỹ thuật vận hành do công ty ban hành.
Tổ chức quản lý điều hành mọi hoạt động tại các nhà máy - trạm cấp nước
thuộc phạm vi quản lý của công ty bao gồm cả sản xuất, phát triển khách
hàng, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng toàn bộ thiết bị máy móc định kỳ và đột
xuất.
Xây dựng thực hiện các quy trình quản lý chuẩn hệ thống chất lượng trong
xí nghiệp.
Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, hàng năm
lập kế hoạch đầu tư mua sắm, thay thế máy móc thiết bị công nghệ mới vào
sản xuất nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh tế.

Xí nghiệp xây lắp
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* Chức năng:
-

Xí nghiệp xây lắp là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát
nước Trà Vinh, có chức năng xây lắp các công trình cấp thoát nước nội bộ
và bên ngoài công ty. Xây lắp các công trình dân dụng và công nghệp.

* Nhiệm vụ:
-

-

-

Triển khai xây lắp các công trình cấp thoát nước nội bộ và bên ngoài theo
kế hoạch giao.
Tìm kiếm công việc, mở rộng phạm vi xây lắp ở bên ngoài công ty theo
chức năng và năng lực quản lý của đơn vị.
Xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp do Công ty làm chủ đầu tư
và các đơn vị bên ngoài làm chủ đầu tư .
Bảo tồn và phát huy có hiệu quả nguồn vốn Công ty đã trang bị;
Nghiên cứu và đề xuất những vấn đề bất cập trong các định mức kỹ thuật
cho các công trình nội bộ, các quy trình về an toàn lao động và bệnh nghề
nghiệp, và các qui trình chuẩn khác.
Tự tổ chức tìm kiếm khách hàng bên ngoài Công ty, ngoài tỉnh về lĩnh vực
xây lắp các công trình cấp thoát nước, công trình công nghiệp, dân dụng và
các dịch vụ cấp thoát nước.
Quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả các tài sản cố định, công cụ lao động do
công ty trang bị.
Theo dõi và tổ chức quản lý công nhân và người lao động toàn bộ nhân viên
trong xí nghiệp một cách khoa học, có hiệu quả và đúng luật.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh tháng, qúy, năm sát với tình hình thực tế.
Thực hiện chế độ báo cáo và quản lý theo hệ thống MIS do công ty thống
nhất hướng dẫn.

Xí nghiệp Dịch vụ
* Chức năng:
Xí nghiệp dịch vụ là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước
Trà Vinh, có chức năng sau:
-

-

-

Tham mưu cho Giám đốc công ty về chính sách quản lý và thực hiện các
chương trình phòng, chống thất thoát nhằm góp phần nâng cao hiệu quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kiểm tra, giám sát, đánh giá
việc thực hiện các nhiệm vụ chống thất thoát nước theo kế hoạch đề ra.
Nghiên cứu, đề xuất cho Giám đốc công ty ứng dụng các tiến bộ khoa học,
công nghệ, thiết bị quản lý chống thất thoát.
Tham mưu cho Giám đốc công ty về chính sách quản lý và thực hiện các
chương trình quản lý khách hàng trong toàn công ty (bao gồm cả công tác
kiểm tra và dịch vụ chăm sóc khách hàng), đề xuất những thay đổi cần thiết
để cải tiến công tác quản lý khách hàng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh của
công ty.
Nghiên cứu áp dụng công nghệ thiết bị sử dụng trong công tác kiểm soát
chống thất thoát nước.
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-

Tham mưu và tổ chức thực hiện dịch vụ cấp nước sau đồng hồ và các dịch
vụ khác.
Đề xuất hoặc thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng trong công tác
phòng, chống thất thoát.

* Nhiệm vụ:
-

-

-

-

-

Xây dựng, tổ chức thực hiện các qui trình tác nghiệp chuẩn để thực hiện các
nhiệm vụ được giao và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo
qui định có liên quan.
Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn cho chương trình giảm thất thoát
nước.
Quản lý mạng lưới, kiểm soát toàn bộ hoạt động chung của hệ thống, tìm
kiếm các điểm rò rỉ trên các tuyến truyền tải, phân phối, ống nhánh của
toàn bộ các nhà máy nước, trạm cấp nước trong toàn tỉnh thuộc phạm vi
quản lý của công ty.
Quản lý khu vực, theo dõi tìm nguyên nhân thất thoát nước để có biện pháp
khắc phục kịp thời.
Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa đường ống, máy móc thiết bị, kiểm
định, sửa chữa thay thế đồng hồ.
Thực hiện kiểm tra định kỳ, thường xuyên, đột xuất khách hàng để kịp thời
phát hiện các sai sót từ phía nội bộ công ty, từ khách hành do sử dụng nước.
Kịp thời chấn chỉnh, xử lý và đề xuất các giải pháp đề tăng cường hiệu lực
quản lý và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thường xuyên tổ chức kiểm tra và phân loại mục đích sử dụng nước của
khách hàng.
Giám sát thực hiện các vấn đề liên quan đến vật tư thiết bị, chất lượng
nước, lắp đặt, sửa chữa, ghi thu và các dịch vụ khác. Tham gia xử lý các vi
phạm, khiếu nại có liên quan đến khách hàng.
Điều tra, khảo sát và phân loại khách hàng theo từng khu vực.
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty. Kế
hoạch quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ của công ty.
Quản lý tài sản, máy móc thiết bị được giao đạt hiệu quả cao nhất.
Quản lý, điều động, sắp xếp cho nhân viên thuộc quyền quản lý và đánh giá
hoạt động của các nhân viên.
Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty để cập nhật thông tin
cần thiết về chống thất thoát nước và quản lý khách hàng.
Thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng và hệ thống thông tin quản lý MIS.
Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình chống thất thoát nước,
quản lý khách hàng của công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

Xí nghiệp Khai thác nước ngầm
* Chức năng:
-

Quản lý, triển khai thực hiện toàn bộ các hoạt động về khai thác nước ngầm
theo quy định hiện hành: Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07
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-

năm 2004 của Chính Phủ, và Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng
06 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị
định 149/2004/NĐ-CP, về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
Quản lý điều hành hoạt động sản xuất các Trạm bơm khai thác nước ngầm
tại 02 xã Đa Lộc và Mỹ Chánh thuộc huyện Châu Thành;
Quản lý kỹ thuật và pháp lý toàn bộ các giếng khoan khai thác nước ngầm
do Công ty đang quản lý khai thác ở các Nhà máy, Trạm cấp nước trong
toàn tỉnh.

* Nhiệm vụ:
-

-

Phối hợp tốt với các phòng, Xí nghiệp liên quan để thực hiện tốt kế hoạch
sản xuất hàng năm của lãnh đạo Công ty giao;
Tổ chức và điều phối có hiệu quả tình hình sản xuất của 12 Trạm bơm (13
giếng khoan) tại 02 xã Đa Lộc và Mỹ Chánh thuộc huyện Châu Thành;
Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của các giếng khoan, máy móc,
trang thiết bị, tham mưu đề xuất mua sắm dự phòng và có kế hoạch thay thế
kịp thời đảm bảo sản xuất liên tục;
Quản lý kỹ thuật toàn bộ giếng khoan, diễn biến nguồn nước ngầm đang
khai thác như: lưu lượng, chất lượng, mực nước tĩnh, mực nước động . . .;
Quản lý pháp lý toàn bộ giếng khoan như: Lập các thủ tục xin phép khai
thác, theo dõi thời gian, gia hạn các giấy phép khai thác;
Làm các báo cáo cho các cơ quan chức năng liên quan, và các báo cáo theo
quy định của Công ty;
Theo dõi hiện trạng tình hình khai thác nước ngầm, tham mưu đề xuất
hướng khai thác sử dụng trong tương lai;
Lập các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động của Xí nghiệp;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

Xí nghiệp quản lý Thoát nước
* Chức năng:
-

-

Xí nghiệp quản lý thoát nước chịu trách nhiệm quản lý, vân hành hệ thống
thu gom nước mưa và nước thải cũng như hệ thống xử lý nước thải của toàn
thành phố, bao gồm việc lập kế hoạch, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và
thay thế các tài sản công trình theo các nhiệm vụ và trách nhiệm theo đúng
hợp đồng quản lý vận hành, làm các dịch vụ thoát nước và xử lý khai thác
các sản phẩm từ nước thải.
Nghiên cứu và đề xuất các vấn đề về quản lý nước thải thông qua việc áp
dụng các định mức kỹ thuật và các quy trình về an toàn lao động và bệnh
nghề nghiệp.

* Nhiệm vụ:
-

Thực hiện các nhiêm vụ vận hành và bảo dưỡng theo đúng các kế hoạch và
các quy trình tác nghiệp chuẩn được duyệt.
Thưc hiên các dịch vụ thoát nước và xử lý khai thác các sản phẩm từ nước
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-

-

-

thải.
Thưc hiên các dịch vụ thoát nước cộng đông bao gôm khu dân cư quan,
trường học…
Xử lý các điêm ngâp úng.
Tổng hợp các dữ liệu về các tài sản di động và cố định, vận hành và bảo
dưỡng các tài sản đó; phối hợp tiếp nhận, bàn giao các tài sản mới đầu tư
liên quan đến hệ thống thoát nước.
Theo dõi và quản lý toàn bộ nhân viên làm việc trong đơn vị xi´ nghiệp.
Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế
toán -Tài vụ và các phòng, ban đơn vị khác có liên quan trong viêc rà soát
điều chỉnh các quy trình tác nghiệp chuẩn, các định mức, đơn giá, kế hoạch
hàng năm và ngân sách vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa và thay thế tài sản,
quản lý kỹ thuật các xe, máy và thiết bị chuyên dùng sử dụng cho các hoạt
động thoát nước của Công ty.
Quản lý các trang thiết bị thoát nước do Công ty giao.
Phối hợp với Phòng Kỹ thuật cải tiến các thiết bị dụng cụ nhằm nâng cao
hiệu quả quản lý, năng suất lao động và chất lượng công trình.
Thực hiện và theo dõi hiệu quả hoạt động, định kỳ rà soát các quy trình tác
nghiệp chuẩn.
Quản lý chất lượng nước thải: lấy mẫu nước thải, đánh giá chất lượng nước
thải, đề xuất các giải pháp xử lý.
Hợp tác với Sở Tài nguyên Môi trường về việc giám sát các nguồn nước
thải trực tiếp và gián tiếp.
Chất lượng nước thải đạt theo tiêu chuẩn nước quy định

6.

Các đơn vị trực thuộc

6.1

Chi nhánh: Hai chi nhánh.
-

6.2

Chi nhánh CN Cầu Ngang - Trà Cú
Chi nhánh CN Tiểu Cần - Cầu Kè

Các công ty con: Không có.

6.3 Các công ty liên doanh, công ty liên kết: Không có.
7.

Thực trạng lao động
Vào thời điểm phê duyệt GTDN ngày 13/11/2015, tổng số lao động tại Công ty
TNHH MTV cấp thoát nước Trà Vinh là 228 người, phân loại như sau:

7.1. Phân loại lao động theo trình độ
Tổng số người

Trình độ

STT

Tỷ lệ (%)
Nam

1

Trên đại học

1

2

Đại học

37

Nữ

19

Tổng
1

0.44

56

24.56
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3

Cao đẳng

6

2

8

3.51

4

Trung cấp

56

3

59

25.88

5

Công nhân kỹ thuật

79

1

80

35.09

6

Lao động phổ thông + sơ cấp

21

3

24

10.53

200

28

228

100

Tổng cộng

7.2. Thực trạng lao động tại doanh nghiệp
STT

Nội dung

Tổng số

I

Tổng số lao động tại thời điểm công bố GTDN cổ
phần hoá.

228

1

Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ

04

2

Lao động làm việc theo HĐLĐ

224

a) Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời
hạn

217

b) Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ
12 tháng đến 36 tháng

7

c) Lao động làm việc theo mùa vụ hoặc một công việc
nhất định dưới 03 tháng

0

3

Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danh sách
lao động của công ty

0

II

Số lao động nghỉ việc tại thời điểm công bố GTDN

27

1

Số lao động đủ điều kiện hưu theo chế độ hiện hành

0

2

Số lao động sẽ chấm dứt HĐLĐ

0

a) Hết hạn HĐLĐ

0

b) Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ

0

c) Chấm dứt HĐLĐ với lý do khác theo quy định của
pháp luật

0

ghi
chú
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3

Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm
công bố GTDN cổ phần hoá, chia ra:

27

a) Số lao động thực hiện theo Nghị định số 63/2015/NĐCP

20

b) Số lao động phải chấm dứt HĐLĐ và trả trợ cấp mất
việc làm

06

c) Nghỉ theo nghị định 108/2014/NĐ – CP

1

Số lao động còn hạn HĐLĐ sẽ chuyển sang làm việc
tại công ty cổ phần

201

1

Số lao động mà HĐLĐ còn thời hạn

199

2

Số lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

2

a) Ốm đau

0

b) Thai sản

2

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

0

Số lao động đang tạm hoãn HĐLĐ, chia ra:

0

a) Nghĩa vụ quân sự

0

b) Nghĩa vụ công dân khác

0

c) Bị tạm giam, tạm giữ

0

d) Do hai bên thoả thuận (không quá 03 tháng)

0

III

3

7.3. Phân loại theo chức năng phòng ban
STT

Phòng ban

Tổng số người

Tỷ lệ (%)

1

Viên chức quản lý

04

1.75

2

Phòng TC - HC

12

5.26

3

Phòng Kỹ thuật

18

7.89

4

Phòng KH – KD

28

12.28

5

Phòng Kế toán – Tài vụ

09

3.95
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6

Xí nghiệp Dịch vụ

37

16.23

7

Xí nghiệp Cấp nước

23

10.09

8

Xí nghiệp quản QL Thoát nước

17

7.45

9

Xí nghiệp Xây lắp

16

7.02

10

Chi nhánh CN Cầu Ngang-Trà Cú

18

7.89

11

Chi nhánh CN Tiểu Cần-Cầu Kè

14

6.14

7.4. Các tổ chức đoàn thể công ty
Tổ chức Đảng: Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh trực
thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trà Vinh: Gồm 03 Chi bộ trực thuộc, 63
đảng viên.
Công đoàn cơ sở Công ty trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh: gồm 8
tổ công đoàn trực thuộc; 228 Đoàn viên Công đoàn.
Đoàn thanh niên CS HCM Công ty trực thuộc Đoàn Khối cơ quan tỉnh Trà
Vinh: Gồm 3 chi đoàn trực thuộc, 88 Đoàn viên thanh niên.
VI. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
1.

Tình hình kinh doanh trước khi CPH
Tình hình sản xuất kinh doanh qua các năm
Sản phẩm dịch vụ của Công ty là một trong những sản phẩm thiết yếu không
thể thiếu trong đời sống hàng ngày của con người, do đó nhu cầu tiêu thụ tiêu
dùng luôn ở mức cao.
Công ty xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trước hết là phải phục vụ tốt,
nước phải được cung cấp đầy đủ cho khách hàng 24/24h trong ngày với áp lực
và chất lượng tốt nhất. Khi mất điện, hệ thống máy phát dự phòng của Công ty
sẽ đảm bảo các nhà máy nước hoạt động.
Chi tiết sản lượng tiêu thụ và doanh thu qua các năm như sau:
Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận toàn Công ty qua các năm
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Sản lượng nước tiên thụ

m3

7.036.934

7.767.678

Số hộ đấu nối

Hộ

32.523

33.730

35.526

51.600,497

55.284,207

57.188,881

Tổng doanh thu và thu

Triệu đồng

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014
8.186.086

22/57

Bản công bố thông tin - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh
nhập khác
1/ Tổng doanh thu

Triệu đồng

50.336,224

54.015,076

56.089,111

- Doanh thu nước máy

Triệu đồng

41.783,749

47.312,145

48.523,117

- Doanh thu xây lắp

Triệu đồng

2.996,149

1.588,692

2.400,245

- Doanh thu thoát nước

Triệu đồng

5.200,106

4.700,000

4.698,382

- Doanh thu khác

Triệu đồng

356,220

414,239

467,367

2/ Thu tài chính

Triệu đồng

78,597

75,879

190,546

3/ Thu nhập khác

Triệu đồng

1.185,676

1.193,252

909,223

Giá vốn hàng hóa

Triệu đồng

32.838,225

34.360,023

36.342,250

Chi phí tài chính

Triệu đồng

533,356

402,095

1.227,175

Chi bán hàng

Triệu đồng

6.814,655

8.067,848

5.840,505

Chi phí doanh nghiệp

Triệu đồng

7.523,967

8.693,387

9.126,357

Chi phí khác

Triệu đồng

491,452

259,417

350,307

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

3.398,842

3.501,436

4.302,286

Tỷ lệ lợi nhuận
Sản xuất nước

%

108,5

47,6

50,59

Hoạt động khác

%

0

52,4

49,41

(Theo báo cáo đã được kiểm toán chỉ tính cho từng năm cụ thể, không tính phần
điều chỉnh của năm khác vào)
Tình hình thực hiện các dự án đang triển khai
Tính tới thời điểm 31/12/2014 Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh
có các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư là 291.102
triệu đồng và dự định nghiệm thu vào những năm trong tương lai; Chi tiết các
dự án như sau:

TT

Tên dự án

Địa điểm
Xây dựng

Tổng vốn
Đầu tư
(triệu)

Công suất
(m3)

Ghi chú
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1

2

3

4

5

6

Hệ thống cấp nước đô thị Xã Phú Cần,
Tiểu Cần – Cầu Quan, huyện Tiểu Cần
huyện Tiểu Cần

64.107

2.900m3/n
gày đêm

Nghiệm thu đưa
vào sử dụng Quý
IV năm 2015

Nhà máy cấp nước TT Ấp Long Thạnh,
Duyên Hải, huyện Duyên xã Long Toàn,
Hải (Dự án lập lại)
huyện DH

152.613

9.600m3/n
gày đêm

Nghiệm thu đưa
vào sử dụng năm
2016

Dự án nâng công suất nhà TT Châu Thành,
máy cấp nước TP Trà huyện
Châu
Vinh từ 23.000 lên 25.500 Thành
m3/ngày đêm

7.504

23.000 lên
Nghiệm thu đưa
25.500
vào sử dụng năm
3
m /ngày
2016
đêm

Nâng cấp mở rộng hệ Ấp Xoài Thum,
thống cấp nước thị trấn xã Ngãi Xuyên
Trà Cú, huyện Trà Cú

34.418

2.600m3/n
gày đêm

Nghiệm thu đưa
vào sử dụng năm
2016

Đầu tư cấp nước cho một TT Cầu Kè,
phần xã Hòa Tân, xã Châu huyện Cầu Kè
Điền & TT Cầu Kè, huyện
Cầu Kè

29.960

2.400m3/n
gày đêm

Nghiệm thu đưa
vào sử dụng năm
2017

Hệ thống xử lý nước thải Khuôn
rửa lọc nhà máy nước Trà Công ty
Vinh

2.500

Nghiệm thu đưa
10.000m3/
vào sử dụng năm
ngày đêm
2015

viên

Tình hình thực hiện đầu tư tài chính
Đầu tư tài chính ngắn hạn đến ngày 31/12/2014: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
dưới 1 năm: 311.347.565 đồng. Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại
thương – Chi nhánh Trà Vinh
Đầu tư tài chính dài hạn: Tính đến thời điểm 13/11/2015 có quyết định thông
qua GTDN khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty TNHH MTV Cấp thoát
nước Trà Vinh:
Đơn vị tính: Đồng
Stt

Tên Công ty

Giá trị đầu tư

I.

Đầu tư vào Công ty con

0

1

Không

0

II.

Đầu tư dài hạn khác

1

Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Duyên
Hải
Tổng

Tỷ lệ sở
hữu

3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
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Các chỉ số tài chính
Đơn vị tính: Đồng
STT

Chỉ tiêu

Năm 2012

Năm 2014

Năm 2013

1

Tổng tài sản

122.643.635.137 145.723.778.554 225.583.711.616

2

Vốn CSH

107.616.693.340 106.343.128.576 126.645.914.187

3

Doanh thu thuần

4

Lợi nhuận
thuế

5

Lợi nhuận sau thuế

50.345.113.601

54.015.076.240

56.089.111.240

3.586.053.662

3.501.436.341

4.302.286.174

2.936.833.343

2.572.376.349

2.496.885.440

trước

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2012, 2013,2014 đã qua kiểm toán của Công ty
TNHH MTV cấp thoát nước Trà Vinh)
Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế năm 2012 có phần điều chỉnh lợi nhuận tăng
thêm năm 2011: 187.210.915 đồng theo kết luận của kiểm toán nhà nước.
Các chỉ số tài chính chủ yếu
ĐVT

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Lần

1,63

2,67

1,71

Lần

1,03

2,23

1,25

Hệ số Nợ dài hạn/Tổng tài sản

%

3,53

16,43

36,52

Hệ số Nợ phải trả/ Tổng tài sản

%

12,25

27,02

43,86

Tỷ lệ Nợ dài hạn/Vốn CSH

%

4,03

22,52

65,05

Hệ số Nợ phải trả/ Vốn CSH

%

13,96

37,03

78,12

Các chỉ tiêu
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:
Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh:
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/
Nợ ngắn hạn
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:
Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Lần

0,41

0,37

0,25

Hệ số: Lợi nhuận sau thuế/DTT

%

5,83

4,76

4,45

Hệ số: Lợi nhuận sau thuế/VCSH

%

2,73

2,42

1,97

Hệ số: Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

2,39

1,77

1,11

Hệ số: Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

%

5,43

4,75

6,67

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2012, 2013,2014 và tại thời điểm xác định
GTDN đã qua kiểm toán của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Trà Vinh)
Thực trạng của Doanh nghiệp tại thời điểm xác định GTDN

2.

• Tài sản dài hạn
STT

Đơn vị tính: Đồng
Khoản mục

Giá trị

I

Các khoản phải thu dài hạn

88.166.058.800

1

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

88.166.058.800

II

Tài sản cố định

99.863.076.381

1

Tài sản cố định hữu hình

94.697.666.523

2

3
III

- Nguyên giá

142.365.592.856

- Giá trị hao mòn lũy kế

(47.658.926.333)

Tài sản cố định vô hình

1.025.750.940

- Nguyên giá

1.332.761.925

- Giá trị hao mòn lũy kế

(307.010.985)

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.139.658.918

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.000.000.000
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1
IV
1

Đầu tư dài hạn khác

3.000.000.000

Tài sản dài hạn khác

6.185.530.090

Chi phí trả trước dài hạn

6.185.530.090

TỔNG TÀI SẢN DÀI HẠN

197.214.665.271

(Nguồn: Báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2014 Công ty TNHH MTV
cấp thoát nước Trà Vinh)
• Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
Đơn vị tính: Đồng
STT

Khoản mục

Giá trị

I

Tiền và các khoản tương đương tiền

II

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

III

Các khoản phải thu ngắn hạn

7.413.191.479

1

Phải thu khách hàng

3.673.674.089

2

Trả trước cho người bán

734.317.340

3

Phải thu nội bộ ngắn hạn

57.134.027

4

Các khoản phải thu khác

2.948.066.023

IV

Hàng tồn kho

7.636.264.826

1

Hàng tồn kho

7.636.264.826

2

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V

Tài sản ngắn hạn khác

1

Chi phí trả trước ngắn hạn

2

Thuế GTGT được khấu trừ

11.603.901.751
311.347.565

1.404.340.724
1.308.495.685
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3

Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

4

Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ

5

Tài sản ngắn hạn khác

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

82.345.039
13.500.000
28.369.046.345

(Nguồn: Báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2014 Công ty TNHH MTV
cấp thoát nước Trà Vinh)
• Vốn CSH
Đơn vị tính: Đồng
STT

Khoản mục

1

Nguồn vốn đầu tư của CSH

2

Qũy đầu tư phát triển

3

Nguồn vốn đầu tư Xây dựng cơ bản

4

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Cộng

Giá trị
102.026.918.848
4.389.267.121
20.082.544.138
147.184.080
126.645.914.187

(Nguồn: Báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2014 Công ty TNHH MTV
cấp thoát nước Trà Vinh)
• Các khoản công nợ phải trả
STT

Khoản mục

Đơn vị tính: Đồng
Giá trị

I

Nợ ngắn hạn

16.550.067.130

1

Vay và nợ ngắn hạn

2

Phải trả người bán

3

Người mua trả tiền trước

4

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

1.562.943.718

5

Phải trả người lao động

4.695.921.243

990.000.000
1.817.180.238
1.903.636
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6

Chi phí phải trả

254.182.887

7

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

2.738.882.038

8

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

4.489.053.370

II

Nợ dài hạn

1

Phải trả dài hạn khác

2

Vay và nợ dài hạn

82.387.730.299

Tổng nợ phải trả

2.553.000
82.385.177.299
98.937.797.429

(Nguồn: Báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2014 Công ty TNHH MTV
cấp thoát nước Trà Vinh)
Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong năm 2014 và đến
thời điểm xác định GTDN

3.

Thuận lợi
• Bên trong:

3.1

Tập thể CBCNV Công ty kế thừa luôn đoàn kết nhất trí, gắn bó với nghề
nghiệp, có kinh nghiệm trong công tác, được trải nghiệm qua thực tế nhiều năm
qua.
Nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ chuyên ngành, các sản phẩm hoạt động công ích
ngày càng được nâng cao, cải thiện, máy móc thiết bị được đầu tư sửa chữa
nâng cấp giải quyết tốt vấn đề sản xuất ổn định cung cấp nước cho nhu cầu
khách hàng.
Ứng dụng khoa học công nghệ thiết bị Kỹ thuật đầu tư để nâng cao hiệu quả sản
xuất và hiệu quả quản lý doanh nghiệp.
Hệ thống các qui chế, quy định, quy trình quản lý đã ban hành là cơ sở pháp lý
để thực hiện đúng yêu cầu quản lý theo qui định của pháp luật, phù hợp với tình
hình của công ty, đem lại hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp.
• Bên ngoài:
Quy hoạch phát triển đô thị tại Trà Vinh trong thời gian qua có nhiều thay đổi,
đặc biệt sẽ thay đổi nhanh chóng trong thời gian tới. Tỷ lệ đô thị hóa cho thấy
dân số đô thị thành phố Trà Vinh tới năm 2020 sẽ vào khoảng 360.000 –
400.000 người. Theo quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 4 tháng 7 năm 2013
của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, trong thời gian tới, nhiều khu đô thị, khu
công nghiệp tại thành phố đã và đang được thành lập sẽ làm tăng nhanh chóng
dân số đô thị, kéo theo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ tăng.
Công ty được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các
sở, ban ngành của tỉnh và chính quyền các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi
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cho quá trình hoạt động của Công ty.
Đã tranh thủ sự ủng hộ của các ngành trung ương tìm kiếm được nhiều nguồn
vốn đầu tư để đầu tư xây dựng nâng cấp các nhà máy cấp nước ở các đô thị.
Khó khăn
• Bên trong:

3.2

Cơ sở vật chất kỹ thuật một số nhà máy cấp nước còn yếu, công nghệ lạc hậu,
công ty đang từng bước đầu tư để nâng công suất nhà máy cũng như cơ sở vật
chất kỹ thuật khác. Nhà máy nước thành phố Trà Vinh hoạt động hết công suất
sản lượng nước thô đầu nguồn vẫn không đủ nhu cầu để cung cấp cho khách
hàng vào các giờ cao điểm, những khu vực ở cuối nguồn bị thiếu nước thường
xuyên. Đang chuẩn bị Dự án đầu tư mới nâng công suất nhà máy sẽ triển khai
thực hiện vào tháng 1/2016.
Mạng lưới tuyến ống còn bất lợi như: còn một số tuyến ống cũ chưa được thay
thế đang tiềm ẩn nhiều rủi ro; hệ thống mạng phân phối còn nhiều chổ chưa hợp
lý về kỹ thuật; hệ thống van chận tuyến chưa được được thay thế và cải tạo nên
khi xảy ra sự cố phải ngừng hoạt động toàn bộ nhà máy để khắc phục, ảnh
hưởng không nhỏ đến cung cấp nước và hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Bên ngoài:
Sự gia tăng giá cả vật tư nguyên vật liệu, hóa chất, đặc biệt là giá điện (là chi
phí nguyên vật liệu chính trong sản xuất nước sạch),… ảnh hưởng đến kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sản lượng nước ngầm ngày càng có chiều hướng sụt giảm, tăng chi phí sản
xuất, do lượng điện sản xuất tăng, có những biện động tăng các yếu tố chất
lượng nước thô tăng chi phí xử lý.
Việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng chỉnh trang độ thị, mở rộng lộ giới, xây
dựng mạng lưới thoát nước triển khai rộng, nhưng chủ đầu tư không có dự trù
kinh phí di dời công trình ngầm, nên công tác sửa chữa duy dời hệ thống cấp
nước luôn bị động vì vậy thường xuyên gây bể ống làm tăng chi phí sửa chữa
và tỷ lệ thất thoát cho phía Công ty.
Nguồn nhân lực còn thiếu và năng lực quản lý còn hạn chế ở một số bộ phận
quản lý.
4.

Công nghệ, thiết bị và cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất

4.1

Trình độ công nghệ
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh được thành lập từ khi tái lập
tỉnh đến nay. Trên 20 năm hoạt động, cùng với việc phát triển kinh tế, và tốc độ
phát triển đô thị của địa phương, Công ty đã đầu tư xây dựng các công trình cấp
nước bằng nhiều nguồn vốn, như nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA) của Chính
phủ, vốn ngân sách địa phương và vốn tự có của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu
nước sạch cho sản xuất và đời sống, cho nhân dân khu vực nội ô, ngọai vi thành
phố Trà Vinh và các thị trấn trong toàn tỉnh.
Công ty không ngừng đầu tư phát triển cả về công suất cũng như phạm vi hoạt
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động, nâng cao năng lực quản lý… đã góp phần không nhỏ làm tăng năng suất,
nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Công suất cấp nước của Công ty đã
tăng trưởng mạnh, từ hơn 5.000 m3 ngày/đêm năm 1993 đã tăng lên gần 30.000
m3ngày/đêm vào năm 2014. Độ bao phủ cấp nước từ 30% vào đầu những năm
1990 đã tăng gần 95% năm 2014, đặc biệt tỷ lệ thất thoát giảm nhiều trong
những năm gần đây, hệ thống quản lý điều hành được chú trọng ngày càng hiện
đại, tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Nhằm tạo điều kiện cho lĩnh vực cấp nước phát triển đồng bộ với nền kinh tế
phát triển đô thị, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh, luôn quan tâm
công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ
cũng được chú trọng đầu tư phát triển trong những năm gần đây. Công ty đã
triển khai những đề tài cải tiến công nghệ, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hoàn
thiện đầu tư quản lý vận hành chống thất thoát nước, thực hiện kế hoạch cấp
nước an toàn để nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và hiệu quả
sản xuất - kinh doanh.
4.2

Triển vọng phát triển
Xét trên bình diện toàn tỉnh thì Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh
là Doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ trên địa
bàn tỉnh Trà Vinh.
Nước sạch là loại hàng hoá mang tính chất dịch vụ công cộng, sản phẩm sản
xuất ra được nhân dân và các ngành kinh tế tiêu thụ ngay. Cũng do tính độc
quyền cao và đặc điểm của sản phẩm nên đã tạo được khá nhiều thuận lợi cho
hoạt động sản xuất.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nên chất lượng dịch vụ luôn được đặt
lên hàng đầu. Ban giám đốc Công ty luôn quan tâm chỉ đạo có hiệu quả. Vì thế
chất lượng các hoạt động công ích của công ty ngày càng được nâng cao nên
công ty ngày càng được khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Đây là yếu tố rất thuận
lợi giúp Công ty có khả năng cạnh tranh sau khi chuyển sang hình thức Công ty
cổ phần tự hạch toán thu chi, lãi, lỗ.
Căn cứ vào định hướng phát triển của Thành phố theo Quyết định số 388/QĐUBND ngày 28 tháng 3 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc phê
duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, quy mô
đô thị loại II đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong đó Cấp nước:
-

Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt đô thị: 150 lít/người/ngày;
Chỉ tiêu cấp nước công nghiệp: 25 - 45 m³/ha.

Nước sạch là thứ hàng hóa không thể thiếu với tất cả mọi người, mọi ngành.
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì yêu cầu, đòi hỏi về vấn đề nước sạch
ngày càng cao. Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, đây là
lĩnh vực mà cả Chính phủ, người dân và thế giới nói chung quan tâm. Hiện nay
có rất nhiều dự án tài trợ nhằm phát triển hệ thống cung cấp nước sạch cho xã
hội, do vậy triển vọng phát triển của Công ty là rất lớn.
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5.

Giá trị thực tế doanh nghiệp và giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công
ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh
Căn cứ kết quả xác định GTDN theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày
13/11/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thông qua giá trị doanh nghiệp
CPH của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Trà Vinh:
224.049.792.345 đồng

1. Giá trị thực tế của Công ty:
2. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh
nghiệp:
3. Tài sản không đưa vào CPH:

125.111.994.916 đồng
7.045.707.625 đồng

Chỉ tiêu

Số liệu sổ sách
kế toán

Số liệu thẩm
định lại

Chênh lệch

(1)

(2)

(3)

(4)=(3)-(2)

A. Tài sản đang dùng (I+II+III+IV)

221.491.996.039 224.049.792.345 2.557.796.306

I. TSCĐ & đầu tư dài hạn
(1+2+3+4+5+6)

192.520.032.879 194.974.392.374 2.454.359.495

1. Tài sản cố định

91.055.737.573

93.034.962.714

1.979.225.141

a. Tài sản cố định hữu hình

90.941.285.603

92.920.510.744

1.979.225.141

b. Tài sản cố định vô hình (phần mềm
quản lý)

114.451.970

114.451.970

2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.000.000.000

3.000.000.000

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.139.658.918

4.139.658.918

5. Chi phí trả trước dài hạn

6.158.577.588

6.633.711.943

6. Các khoản phải thu dài hạn

88.166.058.800

88.166.058.800

II.TSLĐ & đầu tư ngắn hạn
(1+2+3+4+5)

28.060.664.190

28.164.101.001

103.436.811

1. Tiền

11.603.901.751

11.603.902.262

511

30.570.989

30.571.500

511

11.573.330.762

11.573.330.762

4. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn

- Tiền mặt tồn quỹ
- Tiền gởi ngân hàng

475.134.355
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- Các khoản tương đương tiền
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

311.347.565

311.347.565

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

7.413.191.479

7.516.627.779

4. Vật tư, hàng hóa tồn kho

7.327.882.671

7.327.882.671

5.TSLĐ khác

1.404.340.724

1.404.340.724

911.298.970

911.298.970

B. Tài sản không cần dùng (chỉ ghi
giá trị còn lại theo sổ sách kế toán)

4.091.715.577

7.045.707.625

2.953.992.048

I. TSCĐ & đầu tư dài hạn

3.756.380.920

6.710.372.968

2.953.992.048

1. TSCé (kể cả tài sản phát hiện thừa)

3.756.380.920

6.710.372.968

2.953.992.048

335.334.657

335.334.657

2. Hàng hóa tồn kho ứ đọng, kém mất
phẩm chất

308.382.155

308.382.155

3. Công cụ dụng cụ không cần dùng

26.952.502

26.952.502

103.436.300

III. Giá trị lợi thế kinh doanh của DN
IV. Giá trị quyền sử dụng đất

Trong đó TS đầu tư = quỹ khen
thưởng + quỹ phúc lợi
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
4. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn
II. TS lưu động & đầu tư ngắn hạn
1. Công nợ không có khả năng thu hồi

C. Tài sản chờ thanh lý
I. TSCĐ & đầu tư dài hạn
II. TS lưu động & đầu tư ngắn hạn
D. Tài sản hình thành từ quỹ phúc
lợi, khen thưởng (không sử dụng
cho sản xuất kinh doanh)
Tổng giá trị tài sản của doanh
nghiệp (A+B+C+D)

225.583.711.616 231.095.499.970 5.511.788.354

Trong đó Tổng giá trị thực tế doanh

221.491.996.039 224.049.792.345 2.557.796.306
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nghiệp (mục A)

E1. Nợ thực tế phải trả (ngắn hạn
& dài hạn)

98.937.797.429

98.937.797.429

E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp
Giá trị thực tế phần vốn của CSH
tại DN (A-(E1+E2))

122.554.198.610 125.111.994.916 2.557.796.306

Các công trình chưa đưa vào xác định GTDN để CPH
Tại thời điểm thực hiện xác định GTDN, các dự án đang đầu tư xây dựng dở
dang công trình mở rộng các nhà máy cấp thoát nước có phần vốn từ Ngân
sách nhà nước cấp từ 01/01/2015 không đưa vào xác định GTDN, do đó trên
báo cáo định giá xác định GTDN tổng số tiền đầu tư đã cấp cho các dự án này
từ 01/01/2015 chưa tính vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Cụ thể các công trình đã đầu tư chưa tính vào GTDN khi CPH đến thời điểm
hiện tại như sau:
-

-

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy cấp nước thị trấn Duyên Hải,
huyện Duyên Hải: Theo quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 08/10/2012
của UBND tỉnh Trà Vinh với tổng mức đầu tư: 152.613.000.000 đồng.
Trong đó:
+ Vốn vay cơ quan phát triển Pháp chiếm 72,5%: 110.579.000.000 đồng.
+ Vốn Nhà nước chiếm 27,5%: 42.034.000.000 đồng.
• Vốn đã cấp tới thời điểm 31/12/2014: 13.858.002.792 đồng
• Vốn ngân sách nhà nước cấp từ ngày 01/01/2015 đến 24/11/2015:
417.977.500 đồng.
• Kế hoạch đang làm thủ tục giải ngân: 1.231.775.463 đồng
• Mượn vốn Công ty: 204.436.084 đồng
+ Vốn đưa vào quy mô VĐL Công ty khi CPH của dự án này:
1.854.189.047 đồng
Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp thoát nước đô thị Tiểu Cần
– Cầu Quan, huyện Tiểu Cần: Được đầu tư xây dựng theo Quyết định số
1066/QĐ-UBND ngày 04 tháng 06 năm 2013 của UBND tỉnh Trà Vinh với
tổng mức đầu tư: 64.107.000.000 đồng. Trong đó:
+ Vốn vay cơ quan phát triển Pháp chiếm 74,4%: 47.720.000.000 đồng
+ Vốn Nhà nước chiếm 25,6%: 16.387.000.000 đồng
• Vốn đã cấp tới thời điểm 31/12/2014: 2.403.056.334 đồng
• Vốn ngân sách nhà nước cấp từ ngày 01/01/2015 đến 24/11/2015:
596.943.666 đồng.
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• Kế hoạch đang làm thủ tục giải ngân: 0 đồng
• Mượn vốn Công ty: 1.734.440.666 đồng

-

-

-

+ Vốn đưa vào quy mô vốn Công ty khi CPH của dự án này:
2.331.384.332 đồng
Dự án đầu tư xây dựng công trình đầu tư cấp nước cho một phần xã Hòa
Tân, Châu Điền và thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè: Được đầu tư xây dựng
theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Trà
Vinh, tổng mức đầu tư: 29.960.000.000 đồng. Trong đó:
+ Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Italia chiếm 35,7%:
10.700.000.000 đồng.
+ Vốn Nhà nước chiếm 64,3%: 19.260.000.000 đồng
• Vốn đã cấp tới thời điểm 31/12/2014: 346.781.000 đồng
• Vốn ngân sách nhà nước cấp từ ngày 01/01/2015 đến 24/11/2015:
425.498.000 đồng.
• Kế hoạch đang làm thủ tục giải ngân: 2.227.721.000 đồng
• Mượn vốn Công ty: 0 đồng
+ Vốn đưa vào quy mô vốn Công ty khi CPH của dự án này:
2.653.219.000 đồng
Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị
trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh: Được đầu tư xây dựng theo
Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh
với tổng mức đầu tư: 34.418.510.000 đồng. Trong đó:
+ Vốn Nhà nước 100%: 34.418.510.000 đồng
• Vốn đã cấp tới thời điểm 31/12/2014: 970.119.439 đồng
• Vốn ngân sách nhà nước cấp từ ngày 01/01/2015 đến 24/11/2015:
836.442.685 đồng.
• Kế hoạch đang làm thủ tục giải ngân: 12.163.557.315 đồng
• Mượn vốn Công ty: 0 đồng
+ Vốn đưa vào quy mô VĐL Công ty khi CPH của dự án này:
13.000.000.000 đồng
Dự án Biến đổi khí hậu Hà Lan Trong đó:
• Vốn đã cấp tới thời điểm 31/12/2014: 679.625.000 đồng
• Vốn ngân sách nhà nước cấp từ ngày 01/01/2015 đến 24/11/2015: 0
đồng.
• Kế hoạch đang làm thủ tục giải ngân: 0 đồng
• Vốn tài trợ từ Hà Lan: 1.027.814.970 đồng
+ Vốn đưa vào quy mô VĐL Công ty khi CPH của dự án này:
1.027.814.970 đồng

Từ ngày 01/01/2015 đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị của các công trình
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doanh nghiệp đãã tiếp
ti nhận và sẽ tiếp nhận chưa đưa vào xác định GTDN là
20.866.607.349 đồồng. Với dự kiến phần vốn nhà nước đã đầu
ầu ttư cho các công
trình này sẽ được
ợc Công ty tiếp
ti tục quản lý, sử dụng, do đó Công ty ki
kiến nghị
UBND tỉnh phêê duyệt
duy đưa tổng giá trị phần vốn 20.866.607.349 đồng vào giá
trị vốn nhà nước
ớc khi CPH.
VII. PHƯƠNG HƯỚNG
NG PHÁT TRIỂN
TRI N KINH DOANH SAU C
CỔ PHẦN HÓA
Thông tin vềề doanh nghiệp
nghi sau CPH

1.

Thông tin cơ bản
n

1.1

- Tên tiếng Việt: CÔNG
ÔNG TY CỔ
C PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
ỚC TR
TRÀ VINH.
- Tên tiếng Anh: TRA VINH WATER SUPPLY & DRAINAGE JOINT

STOCK COMPANY.
- Logo

:

- Tên viết tắt

: TRAWACO

- Trụ sở

: Số 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường
ng 6, TP Tr
Trà Vinh, Tỉnh Trà

Vinh.
- Điện thoại

: 074.3840215

- Fax

: 074-3850656

- Website

: trawaco.com.vn

- Email

: trawacotv@gmail.com

Hình thức pháp lý

1.2

Sau khi CPH, Công ty sẽ
s hoạt động dưới hình thứcc Công ty cổ phần cung ứng
sản phẩm dịch
ị vụụ công ích, trong đó Nhà nước nắm giữ
ữ 64% VĐL, hoạt động
theo Luậtt Doanh nghi
nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hộội Chủ nghĩa Việt
Nam và Điều
ề lệệ tổ chức
ch hoạt động của Công ty cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh

1.3

STT

Tên Ngành

Mã Ngành

Khai thác, xử
ử lý và
v cung cấp nước
1

Chi tiết: Sản
ản xuất
xuấ kinh doanh nước sạch phục vụụ sinh hoạ
hoạt,

3600

sản xuất,
ấ dịch
ịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh
2

Lắp đặ
đặt hệệ thống
ống cấp,
c thoát nước, lò sưởi và điều hòa
òa không

4322
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khí
Chi tiết: Quản lý và thi công các hệ thống cấp thoát nước;
thiết kế; giám sát các công trình cấp và thoát nước
Thoát nước và xử lý nước thải
3

Chi tiết: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước

3700

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
4

Chi tiết: Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai

1104

Dịch vụ cấp nước sau đồng hồ
Dịch vụ thoát nước cộng đồng
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường bộ
5

Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp
Sản xuất và gia công các sản phẩm cơ khí chuyên ngành và
các sản phẩm dân dụng
Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước

2.

Mô hình tổ chức bộ máy khi chuyển thành Công ty cổ phần
Về cơ bản cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty không thay đổi nhiều sau khi
CPH. Sơ đồ tổ chức công ty như sau: (Xem trang tiếp theo)
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC
CN CẤP NƯỚC TP
TRÀ VINH

CN CẤP NƯỚC
C. NGANG –
T. CÚ
CN CẤP NƯỚC
DUYÊN HẢI

PHÒNG TỔ CHỨC
HÀNH CHÍNH

PHÒNG KỸ
THUẬT

PHÒNG KẾ
TOÁN TÀI VỤ

XÍ NGHIỆP
QL THOÁT
NƯỚC

PHÒNG
KẾ HOẠCH - KD

CHI NHÁNH
XÂY LẮP
DỊCH VỤ

CN CẤP NƯỚC
T. CẦN – C. KÈ

Chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý, điều hành
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền
Quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều
lệ Công ty quy định.
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh
Công ty để Quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công
ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng
quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội
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bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty. Hội đồng quản trị của Công ty dự
kiến từ 3 đến 5 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Được các thành viên Hội đồng quản trị bầu ra làm Chủ tịch có chức năng,
quyền hạn theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ tại công ty cổ phần.
Ban kiểm soát
Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra, giám sát toàn diện mọi hoạt động của Công
ty theo quy định Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26/11/2014 của
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ
thể liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo Quyết
định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm
soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp
của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm
soát nội bộ.
Ban kiểm soát của Công ty 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.
Tổng Giám đốc
Là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám
sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trức hội đồng quản trị và trước pháp
luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Cơ cấu các phòng ban chuyên môn gần như ổn định không có thay đổi
3.

Chiến lược và phương án kinh doanh của Công ty sau CPH

3.1

Chiến lược phát triển
Sản phẩm
Sản xuất cung cấp nước sạch đáp ứng yêu cầu sử dụng cho các đô thị trong toàn
tỉnh Trà Vinh góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt của nhân dân và phục vụ
phát triển kinh tế.
Quản lý vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải của thành phố Trà Vinh,
góp phần cải thiện và bảo vệ môi trường.
Trình duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ dựa trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật
quy định.
Khách hàng
Hướng tới cộng đồng đặc biệt là người nghèo. Mở rộng độ bao phủ dịch vụ cấp
thoát nước, có cơ chế ưu đãi đối với hộ nghèo.
Thị trường
Mở rộng hệ thống cấp nước cho các đô thị phấn đấu đến năm 2020 đạt 100%
dân số ở thành phố Trà Vinh và 80% dân số các thị trấn, thị tứ trong toàn tỉnh
được sử dụng nước sạch.
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Thương hiệu
Xây dựng niềm tin và giữ được uy tín của Công ty với khách hàng, với các đối
tác.
Nguồn nhân lực
Xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ khoa học, tổ chức bộ máy nhân sự
của Công ty hoạt động theo hướng tinh gọn phù hợp với từng lĩnh vực quản lý,
năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì sự phát triển công
ty.
Xây dựng cơ chế tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên lành nghề
có trình độ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi. Cải thiện điều kiện làm việc
đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống tinh
thần, vật chất cho người lao động.
3.2

Chỉ tiêu Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2018
Dự kiến kế hoạch năm

Số

ĐVT

Chỉ Tiêu

TT

Ghi chú
2015

2016

2017

2018

Triệu

14.895

16.220

17.078

18.102

"

15.098

16.220

17.078

18.102

- Nước máy Sản xuất

1000m3

9.930

10.814

11.385

12.068

- Nước máy tiêu thụ

1000m3

8.613

9.425

9.677

10.258

II Nguồn vốn kinh doanh

Triệu

- Vốn CSH (VĐL)

"

I

Sản xuất

1 Giá trị tổng sản lượng

(Theo giá cố định năm 1994)
- Nước máy
2 Sản phẩm chủ yếu

133.000 149.370 149.370 149.370

III Lao động
1

-Tổng số lao động

2

-Thu

nhập

người/tháng

bình

quân/

Người

230

210

210

210

1.000 đ

6.500

6.600

6.800

7.000
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IV Kết quả kinh doanh
1

Tổng doanh thu:

Triệu

58.740

62.783

64.302

67.728

Trong đó:

"

- Doanh thu nước máy

"

50.840

55.583

57.102

60.528

- Xây lắp

"

3.000

2.000

2.000

2.000

- Doanh thu DV thoát nước

"

4.700

5.000

5.000

5.000

- Doanh thu khác

"

200

200

200

200

2 Tổng chi phí

"

54.535

58.023

59.197

62.078

3 Lợi nhuận trước thuế

"

4.205

4.760

5.105

5.650

4 Tỷ suất lợi nhuận trên DT

%

7,15

7,79

7,94

8,34

5 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn
CSH

%
5.161

5,320

5,630

6,014

6 Nộp ngân sách

Triệu

Trong đó:
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)

"

200

- Thuế thu nhập DN

"

925

870

1,021

1,130

- Thuế Tài nguyên

"

1.509

1,622

1,707

1,810

50

50

50

50

2.477

2,778

2,852

3,024

3.280

3.808

4.084

4.520

- Thuế khác
- Nộp phí bảo vệ môi trường
7 Lợi nhuận sau thuế
8 Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến

"
Triệu
%
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3.3

TT

Dự kiến Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 – 2018

Tên dự án

Tổng vốn

Địa điểm

Đầu tư

Xây dựng

Công suất
(m3)

Ghi chú

(triệu)
Các dự án năm 2015
1

Hệ thống cấp nước Xã Phú Cần,
đô thị Tiểu Cần – huyện
Cầu

Quan,

Tiểu

huyện Cần

Nghiệm
3

64.107

2.900m /ngày
đêm

Tiểu Cần
2

Long

TT Duyên Hải, huyện Thạnh,
Duyên Hải (Dự án Long

3

sử

dụng Quý IV

xã
Toàn,

152.613

9.600m /ngày

đưa

đêm

dụng

huyện DH

Dụ án nâng công suất TT

thu

Nghiệm
3

vào

sử
năm

2016

Châu

nhà máy cấp nước TP Thành, huyện
Trà Vinh từ 23.000 Châu Thành

23.000 lên
7.504

lên 25.000 m3/ngày

25.000
m3/ngày đêm

đêm
II

vào

năm 2015

Nhà máy cấp nước Ấp

lập lại)

đưa

thu

Nghiệm
đưa

thu

vào

dụng

sử
năm

2016

Giai đoạn 2016 –
2020 (dự kiến)

1

Nâng cấp mở rộng hệ Ấp

Xoài

thống cấp nước thị Thum, xã Ngãi
trấn Trà Cú, huyện Xuyên

Nghiệm
34.418

2.600m3/ngày

đưa

đêm

dụng

Trà Cú
2

Tân, xã Châu Điền &
TT Cầu Kè, huyện

vào

sử
năm

2016

Đầu tư cấp nước cho TT Cầu Kè,
một phần xã Hòa huyện Cầu Kè

thu

Nghiệm
3

29.960

2.400m /ngày

đưa

đêm

dụng

thu

vào

sử
năm

2017
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Cầu Kè
3

Đầu tư xây dựng Thành phố Trà
công trình mở rộng Vinh
Nhà máy cấp nước

Nghiệm
715.035

50.000m3/ngày đưa
đêm

TP Trà Vinh
4.

thu

vào

sử

dụng cuối năm
2019

Phương án sử dụng đất
Thực hiện Quyết định số 1525/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sử
dụng đất phục vụ CPH Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Trà Vinh của
UBND tỉnh Trà Vinh ngày 18 tháng 9 năm 2015.
Sau khi cổ phần Công ty tiếp tục thuê lại 35.773,5 m2 để sản xuất kinh doanh
thời hạn thuê là 50 năm hình thức thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

5.

Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh chính

5.1.

Giải pháp về tài chính
Nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà
Vinh trong giai đoạn từ 2016 - 2018 cần khoảng 800 tỷ đồng. Để giải quyết vốn
cho đầu tư phát triển mở rộng nhà máy, Công ty huy động vốn từ các thành
phần kinh tế trong và ngoài nước thông qua các hình thức vay vốn, CSH vốn
nhà nước sẻ góp thêm một phần vốn và vốn tự có.
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đứng ra bảo lãnh cho Công ty ký Hiệp định vay
ODA của chính phủ Hàn Quốc đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy cấp nước
thành phố Trà Vinh giai đoạn II lên 50.000m3/ngày đêm.

5.2.

Những biện pháp kỹ thuật
Đầu tư trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác chống thất thoát
nước sạch nhằm giảm thất thoát toàn bộ hệ thống cấp nước, đặc biệt xác định
đúng nhu cầu về áp lực, lưu lượng từng tuyến ống để điều phối hợp lý.
Xem xét đầu tư các dự án trọng điểm .
Đưa công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý trong đó có công nghệ
SCADA và GIS để quản lý tài sản, chất lượng, lưu lượng, áp lực nước, điều
khiển từ xa các trạm khai thác đầu nguồn.

5.3.

Những biện pháp về quản lý
Để đạt được mục tiêu trước mắt và lâu dài Công ty phải sắp xếp bộ máy tổ chức
phù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý có hiệu quả.
Có chính sách đải ngộ cán bộ để thu hút cán bộ như hoàn thiện chế độ trả lương
gắn với vị trí, hiệu quả công việc, có quy chế thưởng phạt công bằng, nghiêm
túc .
Xây dựng mạng lưới thông tin với khách hàng thật tốt, nhằm tiếp thu tốt góp ý
của khách hàng.
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Xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí kinh phí cũng như
nguồn tài nguyên nước .
Đảm bảo về chất lượng sản phẩm và cấp nước an toàn.
5.4.

Duy trì và mở rộng thị trường của Công ty
Công ty xem việc phát triển khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm sống còn của
Công ty, đây là phương châm mà các phòng ban chuyên môn, các Chi nhánh,
Xí nghiệp và người lao động trong Công ty phải biết .
Công ty có kế hoạch điều tra khảo sát và thu thập các thông tin về nhu cầu nước
sạch, căn cứ vào kết quả quyết định hợp lý trong việc đầu tư mở rộng mạng lưới
Công ty cải tiến một số thủ tục hành chánh, tăng cường làm tốt dịch vụ khách
hàng.

5.5.

Tăng cường công tác quản lý và đào tạo để nâng cao trình độ cho người
lao động
Lao động đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Chính vì vậy nâng cao trình độ đội ngũ lao động, đào tạo cán bộ quản lý là một
việc rất cần thiết để tạo hiệu quả hoạt động của công ty:
Công ty phải thường xuyên tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ,
đóng góp ý kiến, kích thích tinh thần nhằm làm cho người lao động được thỏa
mãn.
Đối với đội ngũ cán bộ quản trị, cần phải trang bị hay trang bị lại những kiến
thức kinh doanh hiện đại tạo điều kiện cho các cán bộ này tham gia vào các
khóa đào tạo bồi dưỡng học hỏi kinh nghiệm để nâng cao năng lực quản lý, hạn
chế lãng phí tổn thất do không hiểu biết gây ra.
Kết hợp đào tạo và tuyển dụng lao động để hình thành một cơ cấu lao động tối
ưu, bố trí lao động hợp lý phù hợp với năng lực sở trường nguyện vọng của mỗi
người, xác định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ. Giảm bớt
lượng lao động dư thừa không có năng lực, năng suất hiệu quả thấp.
Công ty sẽ tiến hành bố trí sắp xếp lại CBCNV trong các phòng ban trên cơ sở
xác định mức độ phức tạp của công việc, cải tiến mối quan hệ giữa các phòng
ban để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng các công việc của công ty để ra quyết
định nhanh chóng và chính xác.
Để tạo động lực cho tập thể và cá nhân, người lao động công ty có biện pháp
khuyến khích người lao động như: Phân phối lợi nhuận thỏa đáng, bảo đảm cân
bằng hợp lý thưởng phạt công minh. Đặc biệt là có chế độ đãi ngộ đối với
những người giỏi, trình độ tay nghề cao hay những người có những ý kiến đóng
góp cho Công ty trong kinh doanh.

5.6.

Phân tích SWOT

ĐIỂM MẠNH (S)
ĐIỂM YẾU (W)
Công ty TNHH một thánh viên Cấp thoát - Ngành kinh doanh nước sạch thuộc lĩnh
nước Trà Vinh là công ty duy nhất được vực cơ sở hạ tầng nên vốn đầu tư lớn, chủ
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Tỉnh giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
nước sạch phục vụ nhu cầu Sản xuất và
tiêu dùng trong Tỉnh. Cũng do tính độc
quyền cao và đặc điểm của sản phẩm nên
đã tạo được khá nhiều thuận lợi cho công
ty tiến hành hoạt động sản xuất nhằm
nâng cao hiệu quả kinh doanh
- Công ty là doanh nghiệp vừa hoạt động
trong lĩnh vực sản xuất vừa là nhà cung
cấp trực tiếp sản phẩm nước sạch. Do Ban
lãnh đạo Công ty hoạt động có hiệu quả
nên chất lượng các hoạt động của Công ty
ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Công ty ngày càng nhận được sự ủng hộ,
quan tâm của các khách hàng khi sử dụng
dịch vụ.
- Khi nền kinh tế ngày càng hội nhập và
phát triển thì vấn đề về nước sạch sẽ ngày
càng được Nhà nước quan tâm, sự hỗ trợ
của các nước phát triển, các Tổ chức trong
và ngoài nước. Chính vì vậy cơ hội phát
triển ngành của Công ty là rất lớn.

yếu là nguồn vốn vay ngân hàng, mục tiêu
của dự án chủ yếu phục vụ an sinh xã hội,
thời gian thu hồi vốn kéo dài…
- Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ
công ích, sản phẩm hoạt động công ích của
Công ty được thanh toán theo quy định của
Nhà nước. Tuy nhiên, do giá trị tài sản lớn,
giá nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất
thực tế. Nếu tính đúng, tính đủ các yếu tố chi
phí của giá thành toàn bộ và lợi nhuận hợp lý
thì giá tiêu thu nước sạch sẽ tăng đột biến
làm ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất và
an sinh xã hội của Tỉnh. Đây là một điểm yếu
của Công ty khi trở thành Công ty cổ phần,
phải tự hạch toán thu chi, lãi lỗ
- Ban lãnh đạo của Công ty cũng như
CBCNV chưa bắt kịp sự thay đổi cơ chế
quản lý. Tư tưởng ỷ lại, trì trệ, bao cấp của
một bộ phận người lao động còn nặng nề.

CÁC CƠ HỘI (O)
Trong những năm tới, cùng với sự phát
triển của nền kinh tế - xã hội nhu cầu
nước sạch rất cao . Đây là thuận lợi rất lớn
đối với Công ty về khối lượng công việc
dành cho CBCNV trong tương lai.
Tỉnh Trà Vinh đang trong quá trình đổi
mới một cách mạnh mẽ. Do vậy Công ty
được hòa nhịp với sự phát triển chung của
Tỉnh.

CÁC NGUY CƠ (T)
Khi nền kinh tế phát triển, các ngành
công nghiệp cũng phát triển. Theo đó yêu
cầu nước sạch rất cao. Do vậy Công ty sẽ
phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều trong quá trình
hoạt động để đạt được mục tiêu đề ra cũng
như để đạt được chỉ tiêu mà UBND tỉnh Trà
Vinh giao.

Công ty có bề dày kinh nghiệm hoạt
động trong lĩnh vực sản xuất và kinh
doanh nước sạch nên tạo được sự tin
tưởng của khách hàng đối với Công ty.
Đây là cơ hội lớn cho Công ty khi chuyển
sang hình thức Công ty cổ phần
-

Cùng với sự phát triển của khoa học - kỹ
thuật, các kỹ thuật tiên tiến sẽ được áp dụng
mới vào trong quá trình xử lý nước ... Tuy
hiện tại Công ty trình độ của đội ngũ
CBCNV chưa cao, sự tiếp thu cũng như áp
dụng kỹ thuật sẽ gặp khó khăn. Do vậy nếu
không nâng cao trình độ đội ngũ CBCNV thì
đây sẽ là nguy cơ của Công ty trong tương
lai gần.
-
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VIII. PHƯƠNG ÁN VÀ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG
Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phát huy được
năng lực của người lao động sau khi chuyển sang loại hình công ty cổ phần; dựa
trên cơ sở hiện trạng đội ngũ lao động hiện có của doanh nghiệp, nhu cầu lao
động dự kiến của Công ty giai đoạn sau CPH và các quy định của pháp luật về
lao động cũng như chủ trương của Chính Phủ về chính sách lao động khi
chuyển đổi mô hình công ty sang cổ phần, Công ty dự kiến sẽ tiến hành phương
án sắp xếp lại lao động cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Tổng số

I

Tổng số lao động tại thời điểm công bố GTDN CPH

228

1

Lao động làm việc không thuộc đối tượng ký HĐLĐ

04

2

Lao động làm việc theo HĐLĐ

224

2.1

2.2
2.3
3

II

III

Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời
hạn
Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ
12 tháng đến 36 tháng
Lao động làm việc thời vụ
Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danh sách
lao động của Công ty

Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố
GTDN
Số lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ
phần
Số lao động mà HĐLĐ còn thời hạn

217

7
0
0

27

201
201
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IX. PHƯƠNG ÁN CPH VÀ CƠ CẤU VĐL
1.

Số lượng cổ phần chào bán
Căn cứ vào kết quả xác định GTDN Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày
13/11/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thông qua giá trị doanh nghiệp
CPH của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Trà Vinh và vào tình hình thực
tế tại doanh ngiệp về việc tiếp nhận các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà
nước, VĐL dự kiến là: 145.978.602.265 đồng (làm tròn: 145.978.600.000
đồng). Trong đó:
-

Giá trị phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp đến thời điểm 0 giờ
ngày 31/12/2014: 125.111.994.916 đồng

-

Giá trị vốn các dự án đầu tư: 20.866.607.349 đồng

-

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

-

Số cổ phần dự kiến phát hành: 14.597.860 cổ phần, trong đó:

+
+
2.

STT

Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 9.342.631 cổ phần, tương ứng 64%
VĐL.
Cổ phần chào bán: 5.255.229 cổ phần, tương ứng 36% VĐL.

Cơ cấu sở hữu dự kiến trong công ty cổ phần như sau
Đối tượng chào bán

SL CP (cổ
phần)

Tỷ lệ cổ phần
/VĐL

I

Nhà nước nắm giữ

9.342.631

64,00%

II

Cổ phần chào bán

5.255.229

36,00%

1

Chào bán công khai ra bên ngoài cho các NĐT

2.627.229

18,00%

2

Chào bán cho NĐT Chiến lược

2.200.000

15,07%

3

Chào bán cho người lao động trong công ty theo
tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực
Nhà nước

343.300

2,35%

4

Chào bán cho người lao động trong công ty theo
dạng đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công
ty cổ phần

80.700

0,55%

5

Chào bán cho công đoàn công công ty

4.000

0,03%

Cộng
3.

14.597.860

100,00%

Trình tự chào bán và giá khởi điểm
Tiến hành chào bán cho NĐT chiến lược trước sau đó thực hiện chào bán cho
công đoàn, người lao động trong công ty và thực hiện chào bán công khai ra
bên ngoài.
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Giá khởi điểm chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
4.

Phương án chào bán cổ phần

4.1 Cổ phần bán cho NĐT chiến lược
Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày
18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành
Công ty cổ phần thì “NĐT chiến lược là các NĐT trong nước và NĐT nước
ngoài có năng lực tài chính và có cam kết bằng văn bản của người có thẩm
quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh
nghiệp sau CPH về: Chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực;
nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu;
phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm”. Dựa trên quy định này, Công ty
TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh xây dựng các tiêu chí để lựa chọn NĐT
chiến lược như sau:
-

Có thiện chí trong quá trình đàm phán để trở thành nhà đầu tư chiến lược;

-

Có năng lực về tài chính, vốn CSH đến ngày 31/12/2014 có từ 20 tỷ đồng
trở lên;

-

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp
với ngành nghề kinh doanh của Công ty;

-

Có cam kết hợp tác và hỗ trợ lâu dài cho Công ty sau khi cổ phần hoá về
tài chính, kỹ thuật, quản trị doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực;

-

Nhà đầu tư chiến lược không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong
thời gian tối thiểu 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời
hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận căn cứ theo Điều
lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Giá cổ phần chào bán cho NĐT chiến lược:
Theo quy định tại điểm đ, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày
18/07/2011 của Chính phủ thì: “Giá bán cổ phần cho NĐT chiến lược được xác
định theo nguyên tắc:
-

Đối với trường hợp thỏa thuận trực tiếp hoặc đấu giá giữa các NĐT chiến
lược có đủ tiêu chuẩn và đã thực hiện đăng ký mua trước khi thực hiện
đấu giá công khai là giá thỏa thuận giữa các bên (trường hợp thỏa thuận)
hoặc là giá đấu thành công (đối với trường hợp đấu giá) nhưng không thấp
hơn giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án
CPH phê duyệt.”

-

Đối với trường hợp bán cổ phần cho NĐT chiến lược sau khi đấu giá công
khai thì giá bán do Ban Chỉ đạo CPH thỏa thuận trực tiếp với các NĐT
chiến lược nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc
đấu giá công khai.
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Ban chỉ đạo CPH sẽ thực hiện việc chào bán cổ phần cho NĐT chiến lược
trước. Giá bán do Ban Chỉ đạo CPH thỏa thuận trực tiếp (hoặc đấu giá giữa các
NĐT chiến lược) với các NĐT chiến lược nhưng không thấp hơn giá khởi điểm
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
NĐT chiến lược sẽ tiến hành nộp tiền đặt cọc vào tài khoản phong tỏa của Công
ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh. Số tiền NĐT chiến lược phải đặt cọc
tương ứng với 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp từ bỏ quyền mua, NĐT chiến lược
không được nhận lại tiền cọc.
Quy định về hạn chế chuyển nhượng:
Theo quy định tại Tiết c, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày
18/07/2011 của Chính phủ thì : “NĐT chiến lược không được chuyển nhượng
số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước
thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận”.
Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 2.200.000 cổ phần chiếm 15,07% VĐL.
Giá khởi điểm chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

4.2 Cổ phần chào bán cho công đoàn công ty
Số lượng cổ phần chào bán cho công đoàn: 4.000 cổ phần, tương ứng với
0,03% VĐL.
Giá bán: Bằng 60% giá bán thành công thấp nhất của đợt chào bán cho NĐT
chiến lược.

4.3 Cổ phần bán cho người lao động trong công ty
4.3.1 Cổ phần chào bán cho người lao động trong công ty theo tiêu chuẩn thâm
niên làm việc trong khu vực Nhà nước
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày
18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành
công ty cổ phần thì giá bán cổ phần cho người lao động trong trường hợp này là
“giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai
trước) hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho các NĐT chiến lược
(đối với trường hợp bán cho NĐT chiến lược trước)”.
Nguyên tắc xác định thời gian công tác được tính để mua cổ phần ưu đãi.

+

Thời gian được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi là tổng thời gian
(tính theo số năm đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) thực tế làm việc
trong khu vực nhà nước của người lao động đến thời điểm công bố
giá trị của doanh nghiệp. Thời gian này không bao gồm thời gian
thực tế làm việc đã được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi tại
doanh nghiệp cổ phần hoá trước đó; thời gian thực tế làm việc đã
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được tính hưởng chế độ hưu trí; thời gian thực tế làm việc đã được
tính để nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.
-

Thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước của người lao động
đến thời điểm công bố GTDN để tính mua cổ phần với giá ưu đãi, bao
gồm:

+

+

+

-

Thời gian người lao động thực tế làm việc tại doanh nghiệp 100%
vốn nhà nước; cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà
nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được hưởng lương từ nguồn
ngân sách nhà nước.
Thời gian có hưởng lương từ nguồn doanh nghiệp 100% vốn nhà
nước, ngân sách nhà nước (thời gian đào tạo, công tác…), hưởng chế
độ bảo hiểm xã hội (nghỉ ốm đau,thai sản, tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp).
Thời gian làm việc theo hình thức nhận khoán sản phẩm, khối lượng
công việc trong thời gian này mà doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
có trả lương và có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy
định của pháp luật.

Nguyên tắc xác định số cổ phần nguời lao động có tên trong danh sách
thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố GTDN được mua
ưu đãi.

+

Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh
nghiệp tại thời điểm công bố GTDN được mua tối đa 100 cổ phần
cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước.

-

Giá bán cho người lao động: Bằng 60% giá bán thành công thấp nhất của
đợt chào bán cho NĐT chiến lược.

-

Tổng số lao động tại thời điểm công bố GTDN CPH là: 228 người.

-

Tổng số lao động được mua cổ phần theo giá ưu đãi 227 người. Số người
không đủ điều kiện mua là 01 người (do chưa đủ 1 năm công tác tại khu
vực Nhà nước và 01 người không đăng ký mua).

-

Tổng số năm công tác của người lao động được mua cổ phần ưu đãi trong
khu vực Nhà nước 3.433 năm.

-

Số lượng cổ phần chào bán: 343.300 cổ phần, chiếm 2,35% VĐL.

4.3.2 Cổ phần chào bán cho người lao động trong công ty theo tiêu chuẩn thâm
niên làm việc trong khu vực Nhà nước
-

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày
18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
thành công ty cổ phần: Người lao động có tên trong danh sách thường
xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố GTDN CPH, thuộc đối
tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho doanh
nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) sẽ được mua thêm cổ
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phần ưu đãi theo quy định sau: Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm
cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 2.000
cổ phần cho một người lao động. Riêng người lao động là các chuyên gia
giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao làm việc tại doanh nghiệp
được mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong
doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 5.000 cổ phần cho một người lao
động. Doanh nghiệp CPH căn cứ đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh
của mình xây dựng và quyết định các tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi,
có trình độ nghiệp vụ cao và phải được nhất trí thông qua tại Đại hội công
nhân viên chức của doanh nghiệp trước khi CPH.

4.4

-

Tiêu chí xác định người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ
chuyên môn nghiệp vụ cao.

-

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh có 39 CBCNV đăng ký
mua theo quy định của hình thức này với tổng số cổ phần là 80.700 cổ
phần, tương ứng tổng mệnh giá là 807.000.000 đồng chiếm 0,55% VĐL
công ty cổ phần.

-

Trường hợp chấm dứt HĐLĐ trước hạn đã cam kết thì phải bán lại cho
công ty cổ phần toàn bộ cổ phần đã mua thêm với mức giá giao dịch trên
thị trường nhưng không vượt quá giá đã mua tại thời điểm CPH.

-

Thời gian thực hiện bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần
cho CBCNV sẽ thực hiện sau khi tổ chức bán đấu giá công khai ra công
chúng.

-

Giá bán: Bằng giá bán thành công thấp nhất của cuộc chào bán cho NĐT
chiến lược.

Chào bán công khai ra bên ngoài cho các NĐT
-

Số lượng cổ phần chào bán công khai: 2.627.229 cổ phần. chiếm: 18,00%
VĐL.

-

Giá khởi điểm chào bán: Là mức giá khởi điểm được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt.

-

Thực hiện theo hình thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán.

4.5 Xử lý cổ phiếu không bán hết
4.5.1 Số lượng cổ phần không bán hết bao gồm
-

Số lượng cổ phần NĐT chiến lược từ chối mua theo cam kết khi đăng ký

-

Số lượng cổ phần người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh
nghiệp từ chối mua theo phương án đã được duyệt

-

Số lượng cổ phần NĐT trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ
chối mua.

-

Số lượng cổ phần không được NĐT đăng ký mua theo phương án bán đấu
giá công khai đã được duyệt.
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4.5.2 Phương án xử lý

5.

-

Chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho các NĐT đã
tham dự đấu giá theo phương thức đấu giá trực tiếp giữa các NĐT hoặc
thỏa thuận trực tiếp với giá bán không thấp hơn giá bán thành công thấp
nhất.

-

Trường hợp chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận mà vẫn
không bán hết thì Ban Chỉ đạo CPH báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết
định phê duyệt phương án CPH thực hiện điều chỉnh cơ cấu VĐL để
chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần trước khi
tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Rủi ro dự kiến của đợt chào bán

5.1 Rủi ro về kinh tế
Là một điều tất yếu khách quan khi có những tác động ảnh hưởng đến trực tiếp
và những liên quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Điều kiện kinh tế, thu nhập của người dân, nhu cầu sử dụng nước sạch ... là yếu
tố quan trọng ảnh hưởng tốt (và không tốt) đến hoạt động của doanh nghiệp.

5.2 Rủi ro về luật pháp
Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp
luật khác nhau như Luật Doanh nghiệp, Luật an toàn thực phẩm, Luật môi
trường,....
Hệ thống luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình
hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh
hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
Rủi ro về chính sách vĩ mô của Nhà nước thay đổi dẫn tới định hướng phát triển
mở rộng của Công ty có thể gặp một số khó khăn.
Tuy nhiên, có thể thấy được mặt tích cực từ những thay đổi này đó là tạo ra
hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ và khoa học, phù hợp với hệ thống pháp
luật và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài
cũng như giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước tiến hành
thuận lợi hơn.

5.3 Rủi ro đặc thù
Rủi ro về giá nước tiêu thụ
Hiện nay, giá nước áp dụng cho các tổ chức kinh doanh và hộ gia đình do
UBND tỉnh phê duyệt. Biểu giá nước phụ thuộc vào sự điều chỉnh của cấp quản
lý mà không dành sự chủ động cho doanh nghiệp nên Công ty khó có thể điều
chỉnh trên cơ sở cung cầu và thực lực kinh doanh của mình.

Rủi ro về cơ cấu giá nước tiêu thụ
Giá bán nước máy được phân ra theo từng đối tượng sử dụng. Việc phân giá
nước tùy thuộc vào tỷ trọng các đối tượng sử dụng nước. Thị trường tiêu thụ
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nước ở Trà Vinh đa số là cho mục đích tiêu dùng sinh hoạt. Nếu trong tương lai,
tỷ trọng của đối tượng sử dụng nước cho sinh hoạt tăng hơn so với tỷ trọng đã
cơ cấu trong giá bán thì sẽ dẫn tới giá bán bình quân giảm hơn so với giá bình
quân đã được duyệt. Điều này đem lại kết quả là công ty sẽ bị lỗ vì giá và
ngược lại.

5.4 Rủi ro của đợt chào bán
Đợt phát hành ra công chúng lần đầu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà
Vinh nhằm mục đích giúp công ty hoạt động ngày một độc lập và hiệu quả
hơn.
Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại và trong thời gian sắp tới, thị trường Chứng
khoán vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi nên giá cổ phiếu hiện nay sẽ bị
ảnh hưởng ít nhiều, làm cho NĐT ít quan tâm đến các cổ phần bán lần đầu của
các doanh nghiệp CPH. Do vậy việc phát hành lần này của Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Trà Vinh bị ảnh hưởng khá lớn. Giá bán phải ở mức hấp dẫn
mới thu hút sự quan tâm và tham gia của các NĐT.

5.5 Rủi ro khác
Các rủi ro khác nằm ngoài dự đoán và vượt quá khả năng phòng chống của con
người như thiên tai, hỏa hoạn, …là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ
gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty
Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

X.

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CPH

1.

Quản lý tiền thu từ CPH
Số tiền thu từ CPH doanh nghiệp được sử dụng để thanh toán chi phí CPH.
Phần còn lại và khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước
tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế phần
vốn nhà nước tại thời điểm xác định GTDN được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp
doanh nghiệp tại công ty mẹ. Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa
được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 thông tư 196/2011/TT-BTC

Dự toán chi phí CPH

2.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày
26/12/2011 của Bộ Tài chính, tổng mức chi phí tối đa của doanh nghiệp CPH có
GTDN trên 100 tỷ đồng là không quá 500 triệu đồng.
Giá trị thực tế của Công ty theo sổ sách vào thời điểm xác định GTDN là
125.111.994.916 đồng nên tổng chi phí CPH của Công ty sẽ là 500.000.000
đồng.
Chi phí CPH của Công ty dự kiến bao gồm các khoản mục chính sau:

STT
1
1.1

Nội dung chi
Chi phí trực tiếp tại doanh nghiệp

Số tiền (đông)
87.000.000

- Chi phí cho việc tập huấn nghiệp vụ về cổ phần hoá
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doanh nghiệp;

29.000.000

1.2

- Chi phí kiểm kê, xác định giá trị tài sản;

10.000.000

1.3

- Chi phí Đại hội công nhân viên chức để triển khai cổ
phần hoá;

10.000.000

1.4

- Chi phí hoạt động tuyên truyền, công bố thông tin về
doanh nghiệp; gồm 3 đợt x 30.000 đ/ người x 229 người

25.000.000

1.5

- Chi phí Đại hội cổ đông lần đầu;

2

3.

13.000.000

Chi phí thuê tư vấn

189.000.000

2.1

Thuê tư vấn xác định GTDN

99.000.000

2.2

Thuê tư vấn CPH

90.000.000

3

Thù lao cho Ban chỉ đạo CPH và Tổ giúp việc

204.000.000

4

Chi phí khác

20.000.000

Tổng

500.000.000

Dự toán tiền thu từ cổ phần hóa
Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn nhà nước
tại các dự án đầu tư, tỷ lệ phần vốn góp nhà nước tại công ty cổ phần, dự kiến
tiền thu tạm tính theo giả định tất cả số lượng cổ phần được chào bán hết và giá
bán là 10.000 đồng/cổ phiếu:

STT

Nội dung

Số cổ
phần

Số tiền (đồng)

1

Tiền thu từ CPH (a)

5.255.229

51.163.090.000

a

Tiền thu từ chào bán công khai ra bên ngoài

2.627.229

26.272.290.000

b

Tiền thu từ chào bán cho NĐT chiến lược

2.200.000

22.000.000.000

c

Tiền thu từ chào bán ưu đãi cho CBCNV theo
thâm niên

343.300

2.059.800.000

d

Tiền thu từ chào bán cho CBCNV theo dạng
cam kết làm việc lâu dài

80.700

807.000.000

e

Tiền thu từ chào bán cho công đoàn công ty

4.000

24.000.000
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2

Mệnh giá chào bán (b)

3

Chênh lệch giữa tiền thu CPH và mệnh giá
chào bán

5.255.229

52.552.290.000

(1.389.200.000)

(c)= (a) - (b)
4

Chi phí CPH (d)

5

Giá trị ròng tiền thu (e) = (a) - (d)

50.663.090.000

6

Tổng số tiền nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN
(f) = (e) (*)

50.663.090.000

500.000.000

(*) - Tổng số tiền dự thu từ việc bán cổ phần: 50.663.090.000 đồng. Tuy nhiên
trong quá trình thực hiện cổ phần hóa các khoản chi trả giải quyết chế độ lao
động dôi dư nguồn chi trả từ tiền bán cổ phần/ bán doanh nghiệp/ Quỹ hỗ trợ
sắp xếp DN:
+

Nghỉ theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP: 20 người, số tiền trợ cấp tạm
tính: 1.134.573.598 đồng.

+

Nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP: 20 người, số tiền trợ cấp tạm
tính tương ứng: 110.069.256 đồng.

Do đó dự toán số tiền ròng phải nộp: 49.418.447.146 đồng (=50.663.090.000
đồng - 1.134.573.598 đồng - 110.069.256 đồng).
XI. CAM KẾT
Việc đánh giá, lựa chọn thông tin và ngôn từ trong Bản công bố thông tin này
được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên các số liệu và phương án
CPH đã được duyệt của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh. Chúng
tôi cung cấp thông tin với mục đích giúp NĐT có được những nhận định đúng
đắn và khách quan trước khi tham dự đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH
MTV Cấp thoát nước Trà Vinh. Chúng tôi kính mong các NĐT tham khảo kỹ
Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia đấu giá cổ phần của
Cấp thoát nước Trà Vinh.
Chúc các NĐT tham dự buổi đấu giá thành công.
Xin trân trọng cám ơn./.
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Bản công bốố thông tin - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước
ớc Tr
Trà Vinh
Trà Vinh,
Vinh ngày
tháng năm 2016
ĐẠI
ẠI DIỆ
DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
TRƯỞNG BAN

ĐỖ VĂN KHÊ

Trà Vinh,
Vinh ngày
tháng
năm 2016
Đ DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN
ĐẠI
CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ
À VINH
GIÁM ĐỐC
ỐC
KẾ TOÁN TRƯ
ƯỞNG

NGUYỄN NHƯ
Ư BÌNH

NGUYỄN
Ễ THỊỊ HI
HIẾN
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Bản công bố thông tin - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh
Tp. HCM, ngày tháng năm 2016
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA
GIÁM ĐỐC KHỐI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

NGUYỄN ĐĂNG KHOA
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